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Estimeu-vos  
els uns als altres 
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Que us enalteixin les vostres 

criatures, que us beneeixin els fidels; 

que proclamin la glòria del vostre 

Regne i parlin de la vostra potència.  
 

La pau que Jesús ens dóna no és la que 

segueix les estratègies del món, que creu 

aconseguir-la mitjançant la força, amb les 

conquestes i les diverses formes d’imposició. La pau del Senyor segueix el 

camí de la mansuetud i de la creu: és fer-se càrrec dels altres. La seva pau 

no és el resultat d’un compromís, sinó que neix del do de sí mateix  (Papa 

Francesc) 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 15 de maig: Diumenge V de Pasqua. Sant Isidre Llaurador.  

Dilluns, dia 16 de maig: Santa Margarida de Cortona.  

Dimarts, dia 17 de maig: Sant Pasqual Bailon.  

Dimecres, dia 18 de maig: Sant Pròsper.  

Dijous, dia 19 de maig: Sant Pere Celestí.  

Divendres, dia 20 de maig: Sant Bernardí de Siena.  

Dissabte, dia 21 de maig:  Sant Cristòfor Magallanes i companys màrtirs.  

Diumenge, dia 22 de maig: Diumenge VI de Pasqua. Santa Joaquima de Vedruna. 

 

Sant Cristòfor Magallanes i companys màrtirs Es tracta de vint-i-

dos preveres i tres joves d'Acció Catòlica assassinats a Mèxic 

durant les persecucions religioses de 1915 a 1937, reconeguts pel 

papa Joan Pau II el 22 de novembre de 1992. Van ser canonitzats el 

21 de maig de 2000. En el sermó de l'Eucaristia on foren 

canonitzats, es va dir: “Durant les proves que Déu va permetre que 

experimentés la seva Església a Mèxic, ja fa algunes dècades, 

aquests màrtirs van saber romandre fidels al Senyor, a les seves 

comunitats eclesials i a la llarga tradició catòlica del poble mexicà. Amb una fe forta van 

reconèixer com a únic sobirà Jesucrist, perquè amb esperança viva esperaven un 

temps en què tornés a la nació mexicana la unitat dels seus fills i famílies”.   
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

 En el Diumenge cinquè de Pasqua, 

Jesús ens dóna un manament nou, 

“estimeu-vos els uns als altres tal 

com jo us he estimat”. Quina és la 

novetat de Jesús? A l’Antic 

Testament, Déu ja havia donat el 

manament d’estimar. Ara Jesús ens diu com Ell mateix ha estimat. En Jesús tenim el 

Mestre i el model d’estima. De la mateixa manera que Ell dóna la vida pels altres, ara 

nosaltres anem i fem igual. L’amor que Jesús ens demana és de lliurament, d’entrega, 

de servei. És així com és glorificat el Fill de l’home. Tan bon punt Judes surt del Cenacle, 

Jesús és glorificat, perquè aquí comença el seu camí de passió i mort, que el porta a 

donar la vida fins a les últimes conseqüències. És cert que serà glorificat en el Regne 

del seu Pare però aquí ja ha començat aquesta glorificació. Quina és la glorificació dels 

fills de Déu? Que s’estimin de debò tal com Jesús els ha ensenyat. Aquest amor sense 

límits, universal, capaç de transformar-ho tot!  

Com ens mostren Pau i Bernabé el seu camí d’evangelització, en la lectura dels Fets 

dels Apòstols, no és un camí fàcil, cal passar per proves i tribulacions; així serà al llarg 

dels segles en tots aquells qui vulguin comprometre la seva vida amb Jesucrist.  Ben 

fonamentats en la fe, amb pregàries i dejunis, amb la força de l’Esperit, en l’Eucaristia i 

la celebració dels sagraments, tots aquells qui Déu espera s’obriran al seu Amor. 

Comença d’aquesta manera un cel nou i una terra nova, una vida nova, fonamentada 

en la gràcia de Déu per a superar tota tristesa, fer desaparèixer tota mort, dol, crits i 

penes, fent sorgir un poble apassionat per a fer el bé. Bon Diumenge!   
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE CINQUÈ DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 14 de maig de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 15 de maig de 2022  
 

10 matí - Salo 

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE SISÈ DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 21 de maig de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 22 de maig de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 14 de maig, Súria, 8 vespre: Consol Montanyà Furne (25 aniv).  

Diumenge, dia 15 de maig, Súria, 12 migdia: Albert Conte Gasset (5 aniv). Alberta 

Barcons Milan (1 aniv). Domingo Ferrer Codina. Esposos Domingo Pena Vilaplana i 

Elvira Fíguls Feliu. 

Dimarts, dia 17 de maig, Súria, 7 vespre: Domingo Ferrer Codina. 

Dissabte, dia 21 de maig, Súria, 8 vespre: Josep Pujol Trulls (1 aniv). Carmen Manzanera 

(2 aniv). Gregorio Cazorla (14 aniv). 

Diumenge, dia 22 de maig, Súria, 12 migdia: Rita Vilaseca Esquius (11 aniv). 
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VISIÓ PASTORAL 

AVANÇANT CAP A LA SINODALITAT  
 

 

A l’Assemblea presinodal diocesana 

que vam celebrar dissabte passat a 

Solsona, es van presentar les 

conclusions del treball fet a la nostra 

diòcesi de Solsona. Aquest treball 

sinodal que hem iniciat, ara s’ha de 

posar en pràctica, tot implementant 

allò que, després d’aquest 

discerniment, l’Esperit Sant ens 

convida a fer.  

A nivell parroquial, els passos que 

se’ns convida a fer per avançar en la 

sinodalitat són: 

 

 Potenciar la participació dels laics en els òrgans de govern.  

 Introduir o recuperar el costum de fer assemblees parroquials.  

 Millorar les celebracions eucarístiques i la seva preparació. 

 Disposar de sacerdots i laics preparats i disposats per a l’escolta i per acollir 

aquelles persones que cerquen un sentit a la vida.  

 Crear espais de diàleg. Fer jornades conjuntes de treball.  

 Impulsar la conversió pastoral a parròquies més evangelitzadores. 

  

En les properes setmanes, us anirem fent partíceps d’allò que ha suscitat el treball 

sinodal a la nostra unitat pastoral.  
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UNITAT PASTORAL 

MES DE MAIG, MES DE MARIA Sia vostra gran 

puresa alabada eternament, puix que Déu 

omnipotent es complau amb tal bellesa. A vós, 

celestial princesa, sagrada Verge Maria, us ofereixo 

en aquest dia l’ànima, la vida i el cor. Mireu-me amb 

ulls plens d’amor; no em deixeu, no, Mare mia.  

Déu vos salve Maria,...  

Cada dijous a les  6 de la tarda, exposició Santíssim  

i Sant Rosari.  

DEMOGRAFIA PARROQUIAL – CONFIRMACIONS  

El Diumenge, dia 8 de maig, a la parròquia de Castelladral i 

administrat pel Bisbe Francesc, varen rebre el sagrament de 

la Confirmació, les noies MARINA BOIXADERA FUNCIA i 

MÒNICA BOIXADERA COLOM.  

Donem-ne gràcies a Déu i encomanem-les perquè siguin 

joves cristianes en l’Església!  

JUNTA DE CÀRITAS  Reunió dijous, dia 19, a les 4 de la tarda.  

CÈL·LULA PARROQUIAL  Reunió dimecres, dia 18, després de la missa de 7 de la tarda.  

53è. PELEGRINATGE A LOURDES AMB MALALTS I PELEGRINS Recordeu que aquest 

Diumenge, dia 15, és l’últim per a apuntar-se al pelegrinatge de l’Hospitalitat.  

REUNIÓ EQUIP DE GESTIÓ PARROQUIAL   Divendres, dia 20, a partir de la Missa de 7.  

 

FI DE CURS DE LA CATEQUESI  Diumenge, dia 29, a 2/4 

de 11 del matí fins després de Missa de 12.  

DATES PRIMERES COMUNIONS 2022  Enguany seran 

els dies 4 de juny a Castelladral. 5, 11 i 12 de juny a 

Súria. 25 de juny  a Palà de Torroella. Preparem-nos i 

acompanyem els infants i les seves famílies en la 

trobada amb Jesús Eucaristia.  

 

 



Diumenge, 15 de maig de 2022 - Núm. 3792  
 

 

BISBAT 

Torna el projecte de vacances per a famílies nombroses 

Aquest proper estiu, per sisena vegada, 

torna el projecte de vacances per a 

famílies nombroses del Bisbat de 

Solsona. 

La casa rectoria d’Ardèvol, on l’any 

passat es va fer una important millora, 

s’està posant a punt, tot continuant amb 

alguns arranjaments que no van poder 

fer-se l’estiu passat, a fi de condicionar 

la casa i preparar-la per a l’acolliment de 

les famílies que el Senyor porti aquest 

any. 

És un goig per a nosaltres poder veure 

con tants infants gaudeixen de les 

nostres terres, de la nostra bona gent, 

així com propiciar que les famílies que 

han estat més generoses amb la vida, 

tinguin uns dies de descans i bon 

compartir en aquests paratges tan 

bonics del nostre Bisbat i que, 

difícilment, els hi seria possible obtenir. 

Ens agradaria molt oferir altres cases, confiem, que si Déu vol, en un futur, puguem 

dedicar alguna altra casa per a aquest projecte, a fi que no es quedin tantes famílies 

sense aquesta oportunitat. 

Si et sents cridat a col·laborar en aquest projecte pots fer-ho amb voluntariat, pregària 

i/o econòmicament, serà ben agraïda la teva ajuda i ben segur molt beneïda! 

+Info: www.bisbatsolsona.cat; delegacions@bisbatsolsona.cat; 973 48 06 19.   

 

 

http://www.bisbatsolsona.cat/
mailto:delegacions@bisbatsolsona.cat
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L’Església és comunió  
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Estimats germans, 

En la realitat més íntima l'Església és un misteri. El que veiem –les 

persones, les institucions, els ritus i les accions- són signe d'una realitat que ens transcendeix. 

Quan diem que és un “misteri” no volem dir que l'Església sigui críptica, incomprensible i 

oculta, sinó que és un signe que remet més enllà de si mateix, que remet a una realitat rica i 

plena de vida. Doncs bé, el misteri de l´Església consisteix en la comunió: l´Església és un 

misteri de comunió. 

Aquesta comunió és, sobretot, amb Déu. En un antic text, recollit al Concili, sant Ciprià diu que 

l'Església és “un poble congregat en la unitat del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant” (D' Orat . 

Dom., 23). La comunió amb Déu és un do que Ell ens atorga i que ens arriba mitjançant 

l'escolta de la Paraula de Déu i la participació en els sagraments. El Baptisme és la porta i el 

fonament de la comunió a l'Església. L'Eucaristia és font i cim de tota la vida cristiana. La 

comunió del cos eucarístic de Crist significa i produeix, és a dir edifica, la comunió íntima de 

tots els fidels en el cos de Crist que és l'Església. 

La comunió amb Déu dona origen a la comunió entre nosaltres. Si Déu és Pare, tots nosaltres 

som germans; si Crist és el nostre Mestre, tots nosaltres som els seus deixebles; si l'Esperit 

Sant és el motor de la nostra vida, tota la comunitat cristiana n'és el temple. L'Església és 

“comunitat de fe, esperança i amor” (LG 8), és a dir, comunitat de creients, que esperen en 

Déu i l'estimen. És una comunitat de persones que forma “un poble reunit en virtut de la unió 

del Pare i el Fill i l'Esperit Sant” (LG 4). 

Ara bé, aquesta comunió exigeix ser aprofundida i viscuda. D'acord amb allò que hem dit, 

créixer com a Església, ser millor Església vol dir, abans de res, que la nostra comunió amb 

Déu sigui més íntima i real. Però créixer en la comunió vol dir també fer créixer la relació 

entre nosaltres, l'experiència de formar part d'un poble i ser comptats entre els membres de 

la família de Déu. El Sínode dels bisbes 2020-2023 convida, en primer lloc, a créixer en la 

comunió, que és l'arrel de la participació i de la missió. 

Si l´Església és un misteri de comunió, la sinodalitat no és un afegitó a la seva essència, sinó 

una dimensió constitutiva de l´Església. L'Església realitza el fet d’ésser misteri de comunió en 

aquest caminar junts, quan es reuneix per celebrar la fe i quan participa de manera activa en 

el seu pregonament. Es diu en un important document de la Comissió Teològica 

Internacional: “En el do i en el compromís de la comunió es troba la font, la forma i l'objectiu 

de la sinodalitat, ja que expressa l'específica manera de ser i d'actuar del Poble de Déu” (La 

sinodalitat, núm 43). 


